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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทุนเดิมและสภาพแวดล้อมพื้นฐานปัจจุบันใน
การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนและจัดท�ำข้อ
เสนอยุทธศาสตร์ในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 379 คน ในการตอบแบบส�ำรวจทุนเดิมและ
สภาพแวดล้อมพืน้ ฐานปัจจุบนั ในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย วิเคราะห์ขม้ ลู โดยการใช้ขอ้ มูลจากการ
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ผลการวิจยั พบว่า 1) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ 4 โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน มี
ความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุ ทัง้ 6 ด้าน โดยมีปจั จัย
สนับสนุนการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 2) ข้อเสนอยุทธศาสตร์
พร้อมแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย ตามกรอบของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ สามารถสรุปได้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก�ำหนดเป้าหมายและ
แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ สถานศึกษาปลอดภัย /การพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย
This study aims to study 1) the readiness and factors for approaching to
be the safety schools development and 2) the proposal for the safety school
development strategy and the guidelines within the framework of the Office of the
Basic Education Commission on accident prevention and correction measures. The
research samplings comprise teachers and students from 4 high schools in Hua Hin
Municipality, Prachuabkhirikhan province.
The findings of the research were: 1) Four high schools in Hua Hin Municipality,
Prachuabkhirikhan province are ready in the six dimensions. 2)The proposal for the
safety school development strategy and guidelines for safety school within the
framework of the office of the basic education commission on accident prevention
and correction measures can be concluded 3 strategies and summarized as follows:
The first strategy involves preparation to become the safety school. The second
strategy involves target determination and planning. The final strategy is related to
the mechanisms for mobilizing the safety school.
Keywords: development strategy/ safety school/safety school development
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บทน�ำ

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้รับผลกระทบมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ด�ำรงชีวติ และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ท�ำให้เกิดพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะ
สมและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มี
ค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย การห่างเหินจากศาสนา การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การ
เสพสื่อลามกอนาจาร จนท�ำให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่ออยู่แล้ว มีการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมและน�ำไปสูป่ ญ
ั หาต่าง ๆ สภาพปัญหาทางเพศของเด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นในปัจจุบันค่อนข้างรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และปราศจากการป้องกันซึ่งได้ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในวันเรียนและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยังไม่มีความพร้อมที่ต้องดูและ
ตนเองและบุตร ต้องหาทางออกด้วยการท�ำแท้ง และท�ำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา อาทิ เสียอนาคต
ทีด่ ใี นชีวติ ทัง้ ฝ่ายชายและหญิง ปัญหาครอบครัวแตกแยกและการทอดทิง้ ลูกให้เป็นลูกก�ำพร้า ซึง่ เด็กที่
ถูกทอดทิง้ เหล่านัน้ มีความเปราะบางทางสภาพจิตใจและกลายเป็นปัญหาเรือ้ รังของสังคม (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556 : 11)
ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับเด็กที่มีอายุช่วง 3-18 ปี นับว่ามีความส�ำคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เกิดความเจริญ
งอกงามในด้านความรู้ สติปัญญา การควบคุมอารมณ์และการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต
เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และเนื่องจากเด็กต้องใช้ชีวิตอยู่
ในโรงเรียนวันละประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน โรงเรียนจึงมีส่วนส�ำคัญนาการจัดประสบการณ์การเรียน
รูใ้ ห้กบั เด็ก เป็นแหล่งจัดการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ ทัง้ นีเ้ พราะความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และประสบการณ์ตา่ ง
ๆ ที่เด็กได้รับในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อจิตใจ ความสนใจและอุดมคติในชีวิตการเรียนต่อไปจนถึงชีวิต
การท�ำงานของเด็กทุกคน ประการส�ำคัญโรงเรียนเป็นสถาบันที่จะสร้างเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี
มีสติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาดและมีพฤติกรรมทีป่ ลอดภัย สามารถด�ำรงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
ท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ จากสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบ
ผลส�ำเร็จหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความสุขในการเรียนรู้ และการมีชีวิตที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้
มีความปลอดภัย มีความรูส้ กึ อบอุน่ มัน่ ใจทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาและเพือ่ เป็นการส่งเสริม
ให้สถานศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน สามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง เกิด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาทุนเดิมและสภาพแวดล้อมพื้นฐานปัจจุบันในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
2. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนและจัดท�ำข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดการจัดการความปลอดภัย
มีนักวิชาการได้ให้ค�ำจํากัดความในเรื่องการจัดการความปลอดภัย ไว้ดังนี้
ณัฐวัตร มนต์เทวัญ (2533 : 41) ได้ให้แนวคิดพืน้ ฐานของการจัดการความปลอดภัย 6 ประการ
คือ 1. ผลการผลิตปลอดภัย หมายถึง การบริหารงานที่ค�ำนึงถึงผลผลิตและความปลอดภัยควบคู่ผสม
ผสานกันไป เพื่อให้ได้ผลผลิตโดยปราศจากการบาดเจ็บหรือความสูญเสียใด ๆ 2. การป้องกันต้นเหตุ
หมายถึง การบริหารงานที่จะด�ำเนินงานเพื่อลด ขจัด หรือป้องกันที่ต้นเหตุเพราะคิดว่าอุบัติเหตุหรือ
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จากการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยของลูกจ้างหรือจากสภาพการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย
ก็ตาม ล้วนแต่มตี น้ เหตุมาจากความผิดพลาดเบือ้ งต้น หากการป้องกันแก้ไขสภาพงานต่าง ๆ ตัง้ แต่เริม่
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556 : 8)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดท�ำข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยตาม
กรอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดข้อ
เสนอยุทธศาสตร์และแนวทางในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาทีช่ ดั เจน เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจสถานศึกษาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน บุคลากร
ทีม่ หี น้าทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตรความปลอดภัยในสถานศึกษา นักการศึกษาและผูก้ ำ� หนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย วางแผนงานและการตัดสินใจเกีย่ วกับการพัฒนา
แนวทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ภายใต้บริบทของสังคมไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายของการจัดการความปลอดภัยในสถาน
ศึกษาในการเสริมสร้างเยาวชนของชาติให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก ค่านิยม เจตคติและ
ทักษะในการป้องกันการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นให้บรรเทาลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย
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ต้นก็จะท�ำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง 3. ขอบเขตการด�ำเนินงาน หมายถึง การบริหารที่มุ่งแก้ไข
หรือก�ำหนดกิจกรรมความปลอดภัยให้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานหรือทุกหน่วยงานในสถาบันเพือ่ ให้
เกิดความส�ำเร็จในภาพรวมของสถาบัน 4. การคาดการณ์ถงึ ความเป็นไปของการเกิดอุบตั เิ หตุอนั ตราย
หมายถึง การบริหารงานที่น�ำเอาเหตุการณ์ ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับสถาบันเดียวกับตนมาหาสาเหตุและวิธี
การควบคุมป้องกัน 5. การแก้ไขทีเ่ หตุอนื่ เมือ่ พบว่าไม่สามารถแก้ไขทีต่ วั บุคคลได้หมายถึง การบริหาร
งานที่หน่วยงานต้องการแก้ไขการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้างทั้ง ๆ ที่พยายามได้แก้ไขที่ตัวบุคคล
อยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ การจูงใจ หรือแม้กระทั่งการลงโทษ ผู้บริหารจึงเปลี่ยนแนวคิด
ไปแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท�ำงานหรือสภาพของงานให้ปลอดภัยเสียก่อน แทนที่จะแก้ที่ตัวบุคคล
6. แนวคิดเกีย่ วกับการแก้ไขสาเหตุจากอาการหรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หมายถึง การบริหารทีแ่ ก้ไขตามอาการ
หรือที่พบเห็น เช่น พบการกระท�ำที่ปลอดภัยของนักศึกษา หรือสภาพการท�ำงานที่ล่อแหลมเสี่ยงภัย
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีความผิดพลาดของระบบการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถสืบหาสาเหตุเพือ่
น�ำไปป้องกันแก้ไขได้
วิฑูรย์ สิมะโชคดีและวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์(2538 : 55) กล่าวถึงรูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่ง คือจัตุรัสปลอดภัย (Safety square) ประกอบไปด้วย 1. การจัดท�ำสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยในการท�ำงาน ประกอบด้วย งานหลัก 4 ประการ คือ การจัดวางผังโรงงานให้
ปลอดภัย การท�ำฝาครอบเครื่องจักรกล การเลือกใช้เครื่องจักรและเครื่องมือที่ปลอดภัยและการใช้
วิธกี ารผลิตทีป่ ลอดภัย 2. การมอบหมายจัดตัง้ องค์กร เพือ่ รับอ�ำนาจในการท�ำงานเพือ่ ความปลอดภัย
ในรูปแบบขององค์กรเพื่อความปลอดภัยประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย ผูป้ ระสานงานเพือ่ ความปลอดภัย และโปรแกรมเพือ่ ความปลอดภัย 3. การควบคุมให้ดำ� เนิน
งานเป็นไปอย่างปลอดภัยใน 4 ลักษณะ คือการอบรมคนงานเพื่อท�ำงานอย่างปลอดภัย การตรวจ
ความปลอดภัย การจัดการประกวดแข่งขันเพือ่ ความปลอดภัยและโปรแกรมปรับปรุงสภาพการท�ำงาน
4. การติดตามผลโดยฝ่ายงานบ�ำรุงรักษาความปลอดภัย 4 ประการคือ การป้องกันอัคคีภัย การดูแล
ทั้งความสะอาด การตรวจสอบสภาพโรงงาน และการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงาน
สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญและปราโมช เชี่ยวชาญ (2557 : 10) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการ
จัดการความปลอดภัยมีด้วยกัน 3 เหตุผลหลักคือ 1. เหตุผลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral/
Ethical Reasons) คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านทุกคน ต้องมัน่ ใจว่า ในทุกวันของการท�ำงาน พวกเขาต้องกลับ
บ้านด้วยความปลอดภัย คงไม่มใี ครต้องการทีจ่ ะกลับบ้านโดยได้รบั การบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวติ โดยไม่
ได้กลับบ้าน ดังนัน้ เกีย่ วกับเหตุผลด้านนี้ โรงงานสถานประกอบกิจการจึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดการความ
ปลอดภัย 2. เหตุผลทางกฎหมาย (Legal Reasons) เนื่องจากทางภาครัฐได้เห็นความส�ำคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของคนงาน จึงมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับกระจายอยู่
หลายกระทรวง ตามอ�ำนาจหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
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ในการท�ำงาน พ. ศ. 2554 รวมทั้งกฎหมายล�ำดับรองต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใช้บังคับให้
โรงงาน สถาน ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการดูแลความปลอดภัยของคนงาน ดังนั้น
จึงเป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีโ่ รงงาน สถานประกอบกิจการจ�ำเป็นต้องมีการจัดการความปลอดภัย 3. เหตผล
ทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ (Financial/Economic Reasons) การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท�ำให้
โรงงาน สถานประกอบกิจการต้องเสียค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนมาก โดยค่าใช้จา่ ยเหล่านีม้ ที งั้ ทีเ่ ป็นทัง้ ค่าใช้จา่ ย
ทีม่ ปี ระกัน (insured costs) และค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่มปี ระกัน (uninsured costs) ค่าใช้จา่ ยทีม่ ปี ระกันเป็น
ค่าใช้จา่ ยทีท่ างโรงงานได้ทำ� ประกันไว้รวมถึงค่าใช้จา่ ยจากกฎหมายเงินทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ประสบเหตุ ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสียหาย เป็นต้น ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่มีประกันเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากการประกันของโรงงาน เช่น ค่าความเสียหายจากการผลิตที่ล่าช้า ค่าสูญเสียเวลาต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น (ในต�ำราบางเล่มอาจระบุค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง (direct costs) และค่า
ใช้จ่ายทางออ้ม (indirect costs) ) ทั้งนี้โดยทั่วไปในการเกิดอุบัติเหตูแต่ละครั้ง เมื่อเปรียบเทียบค่า
ใช้จ่ายที่มีประกันกับค่าใช้จ่ายที่ไม่มีประกัน จะพบว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่มีประกันจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่มี
ประกันหลายเท่า ดังนั้นเหตุผลทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส�ำคัญส่งผลให้
โรงงาน สถานประกอบกิจการจ�ำเป็นต้องมีการจัดการความปลอดภัย
จากเหตุผลหลักทั้ง 3 ข้อข้างต้นท�ำให้เห็นว่าการจัดการความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นที่แต่ละหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ต้องมีการด�ำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว
2. แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือแนวทางปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา ด้านต่าง ๆ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
อุบตั เิ หตุ หมายถึง เหตุการณ์หรืออันตรายทีเ่ กิดขึน้ โดยฉับพลันซึง่ ไม่ได้คาดคิดหรือตัง้ ใจมาก่อน
อันเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติหรือการกระท�ำของมนุษย์ ซึง่ มีผลให้บคุ คลได้เกิดความเสียหาย และได้รบั
บาดเจ็บ อันตราย ตาย หรือสูญเสียทรัพย์สนิ เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน ทุกเวลาและทุกสถานที่ หากไม่มกี าร
ศึกษาและการป้องกันที่ดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย ส�ำหรับอุบัติเหตุในสถานศึกษา มัก
มีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาวะ
แวดล้อมของสถานศึกษา ซึ่งมาจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ
อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องน�้ำ  ห้องส้วม ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนได้ ดังนั้นต้องมีการจัดมาตรการให้ความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยค�ำนึงถึง
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โครงสร้างของอาคาร ควรใช้วสั ดุทนไฟ ป้องกันไฟ ป้องกันการสัน่ สะเทือนและแผ่นดินไหวได้ ครุภณ
ั ฑ์
ควรจัดวางในสถานทีท่ เี่ หมาะสมและปลอดภัย ควรมีขอ้ แนะน�ำและข้อควรระวังในการใช้หรือให้มกี าร
จัดอบรมกับผู้ใช้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หากมีการช�ำรุด ก็ควรน�ำไปปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ควรจัดให้เป็นระบบ และติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ใช้อุปกรณ์ที่ดี
ห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร ควรก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ และวางระเบียบข้อบังคับในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
เครือ่ งแต่งกายต้องรัดกุม เครือ่ งป้องกันอันตราย และเครือ่ งมือหมัน่ ตรวจสอบให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้
เสมอ ห้องน�้ำ ห้องส้วม ควรสร้างห้องน�้ำ ห้องส้วมให้เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน ให้มีการ
ติดตัง้ ไฟฟ้า ส้วมควรมีขนาดพอเหมาะกับผูใ้ ช้ ควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม�ำ่ เสมอ สถานศึกษา
ควรก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ การใช้หอ้ งน�ำ 
้ ห้องส้วมทีป่ ลอดภัยด้วย เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุตอ้ งมีการปฐมพยาบาล
น�ำส่งสถานพยาบาล และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
2. อุบัติเหตุจากบริเวณสภาพแวดล้อสถานศึกษา
อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรั้วและประตู บ่อน�้ำ สระน�้ำและบ่อเลี้ยงปลา
เขตก่อสร้างและกองวัสดุช�ำรุด ต้นไม้ สนามเด็กเล่น สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โอ่งน�้ำ  บ่อเกรอะ
บ่อซึม ถังเก็บน�้ำ เตาเผาขยะ และที่ทิ้งขยะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถท�ำให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียน
ได้ ดังนัน้ ต้องมีการจัดมาตรการให้ความปลอดภัยแก่นกั เรียน ควรมีเจ้าหน้าทีด่ แู ลและหมัน่ ตรวจสอบ
ให้อยู่ในสภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยตลอดเวลา ส่วนไหนที่จะเกิดอันตรายก็ควรจัดติดตั้งป้าย
ก�ำกับให้ชัดเจนในบริเวณที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะเกิดอันตรายได้ หรือสิ่งของบางอย่างที่ช�ำรุดก็ควร
แจ้งให้ช่างผู้ช�ำนาญการมาซ่อมแซมหรือรื้อถอนทันที ในกรณีเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น�ำ
ส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
3. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้นั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สถานศึกษาควรมีมาตรการ
ป้องกันและแนวทางแก้ไข เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยการตรวจสอบซ่อมแซมที่ช�ำรุด มีการ
บ�ำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเภทให้อยู่ในสภาพดีพร้อมจะใช้งานอยู่
เสมอ ครูต้องแนะน�ำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท จัดท�ำคู่มือการใช้อุปกรณ์ ท�ำ
แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือติดไว้ในห้องปฏิบัติการ
4. การเดินทางไป - กลับ
นักเรียนได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางไป กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจาก
การเดินทางโดยทางเท้า ยานพาหนะทางบกซึ่งการเดินทางในบางครั้งนักเรียนอาจได้รับอุบัติเหตุ
ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยให้สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมกัน สร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัย พร้อมจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและข้อปฏิบัติในการขับขี่ตามกฎจราจร พนักงานขับรถ
รับส่ง ควรให้มีการฝึกอบรม และแนะน�ำผู้ปกครองให้ใช้รถที่มีการตรวจสภาพเรียบร้อย
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5. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
ควรศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที่โดยเคร่งครัด เตรียมการและวางแผนการด�ำเนินการ โดยก�ำหนดครูผู้รับผิดชอบในด้าน
ต่าง ๆ ศึกษารายละเอียดสถานที่ที่จะไปศึกษาโดยชัดเจน ศึกษาและก�ำหนดเส้นทางการเดินทาง ให้มี
การตรวจสอบสภาพยานพาหนะและผูข้ บั ขี่ ท�ำหนังสือขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชาและผูป้ กครองนักเรียน
จัดท�ำประวัตนิ กั เรียนทีร่ ว่ มเดินทาง ประกันอุบตั เิ หตุให้กบั นักเรียนและครูทกุ คนทีเ่ ดินทาง จัดให้มกี าร
ปฐมนิเทศครูและนักเรียนก่อนการเดินทาง ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลให้ความปลอดภัย
อาทิ ต�ำรวจทางหลวง สถานีต�ำรวจในพื้นที่ที่พักค้างคืนและระหว่างเส้นทาง รวมทั้งสถานีอนามัย โรง
พยาบาล จัดครูควบคุมดูแลนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกัน จัดให้มีป้าย
หรือธงสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพื่อการนัดหมายและป้องกันการพลัดหลง จัดให้มีป้าย
ชือ่ ประจ�ำตัวนักเรียน แสดงรายละเอียดชือ่ นักเรียน โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ทจี่ ำ� เป็นเพือ่ การติดต่อ
ในกรณีพลัดหลงหรือเกิดเหตุฉกุ เฉิน ในระหว่างการน�ำนักเรียนศึกษาไปนอกสถานทีโ่ ดยใช้ยานพาหนะ
ครูผู้ควบคุมต้องควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีให้การ
เดินทางเป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสมแก่กาลเทศะ และยานพาหนะต้องมีสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้
เพือ่ ความปลอดภัย ควบคุมดูแลในเรือ่ งอาหารทีน่ กั เรียนน�ำไปรับประทานรวมทัง้ ทีซ่ อื้ รับประทานด้วย
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น เช่น ยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น หากมีการเกิดอุบัติเหตุให้
ด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการ
ปฐมพยาบาล น�ำส่งสถานพยาบาล และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
6. การร่วมกิจกรรมส�ำคัญ
การจัดมาตรการป้องกันและแก้ไขการร่วมกิจกรรมส�ำคัญต่าง ๆ ของนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบกิจกรรม ควรสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ความ
สามารถต่าง ๆ ของนักเรียน เพือ่ เป็นการสนองในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพราะกิจกรรมแต่ละอย่างต้อง
ใช้ความคิด ทักษะ วิเคราะห์ และต้องมีการวางแผน เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดอันตราย เพือ่ จะได้ปลอดภัย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในสถานศึกษานั้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้จากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องด�ำเนินการร่วมกัน นับจากผู้บริหารโรงเรียน ครู
บุคลากรภายในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล
สาธารณสุขที่ใกล้เคียง ซึ่งจะคอยอบรมให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรในโรงเรียน ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส่วนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจราจร และกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งโรงเรียนก็จะต้องมีมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อจัดท�ำข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยตาม
กรอบขอส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ :
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้รูป
แบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed. Methods Research) โดยด�ำเนินเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
คือ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 379 คน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทุนเดิม สภาพแวดล้อมพื้นฐานปัจจุบันในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย
และปัจจัยสนับสนุนในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ตามกรอบของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย ตามกรอบของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย ตามกรอบของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและน�ำเสนอแนวทางในพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย ตามกรอบ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ฉบับสมบูรณ์

อภิปรายผล

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยแล้ว มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้

1. จากผลการส�ำรวจทุนเดิมและสภาพแวดล้อมพืน้ ฐานปัจจุบนั ในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย
ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งที่ด�ำเนินการแล้วประสบความส�ำเร็จและไม่ประสบความส�ำเร็จ ดังนี้ ด้าน
ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากโครงสร้างอาคารเรียน ด้านที่ 2 การป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านที่ 3 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจาก
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ด้านที่ 4 การป้องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการเดินทางไป
- กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษา ด้านที่ 5 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากการพานักเรียน
ไปนอกสถานศึกษา ด้านที่ 6 การป้องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุจากการน�ำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส�ำคัญ  
พบว่า สถานศึกษาปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 4 โรงเรียน ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการ
ด�ำเนินงานการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีการด�ำเนินงานตามขั้นตอนของกรอบการด�ำเนินงาน
สถานศึกษาปลอดภัย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สแตรสเซอร์ (Strasser, 1973) ที่กล่าวว่า ความปลอดภัย คือ การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
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อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายในขณะที่อยู่ในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงการเดิน
ทางมาโรงเรียน กลับจากโรงเรียนไปยังบ้าน ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้เครื่อง
มือ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ความมีระเบียบ ความมีวินัยและการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยโดย
เคร่งครัด ขณะเดียวกันยังมีปจั จัยทีเ่ ป็นต้นเหตุทสี่ ำ� คัญ (root cause) ทีจ่ ะท�ำให้เกิดอันตรายหรือความ
ไม่ปลอดภัย คือ การขาดการการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการด�ำเนินการด้าน
ความปลอดภัยสมัยใหม่ มุมมองต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ นอกจากจะพิจารณาถึงสาเหตุขณะนัน้ แล้ว ยังต้อง
พิจารณาถึงระบบการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษาแห่งนัน้ ๆ ด้วย ซึง่ พบว่าแต่ละสถานศึกษา
มีระบบการจัดการความปลอดภัยตามกรอบการด�ำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย มีความคล้ายคลึงกับ
แนวคิดของ สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญและปราโมช เชี่ยวชาญ (2557) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของ
การจัดการความปลอดภัย ตามรูปแบบของหน่วยงาน The Health and Safety Executive (HSE)
สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 5 องค์ประกอบและมีการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ นโยบาย (Policy) การจัดองค์การ (Organising) การวางแผนและด�ำเนินการ
(Planning and Implementing) การวัดผลการด�ำเนินการ (Measuring Performance) การตรวจ
ติดตามและการทบทวน (Auditing and Reviewing)
2. ผลการวิจยั ในประเด็นปัจจัยสนับสนุนการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย พบว่า ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วม ปัจจัยด้านการบริหารงานสถานศึกษาปลอดภัยและด้านการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักและที่ส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญและปราโมช เชี่ยวชาญ (2557) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลัก
ของการจัดการความปลอดภัย ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 5 องค์ประกอบและมีการเชื่อม
โยงสัมพันธ์กัน ปัจจัยการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัจจัยกิจกรรมรณรงค์สถานศึกษา
ปลอดภัย เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญของการด�ำเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาให้บรรลุของการเป็น
สถานศึกษาปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำ� หนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยเพื่อสร้างระบบป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดย
ก�ำหนดมาตรการให้สถานศึกษาด�ำเนินการและเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียนนักศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
3. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามกรอบของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 7 แนวทาง ทั้ง 7 แนวทาง
เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ได้ศึกษาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมี
ขัน้ ตอนทีเ่ ชือ่ ถือได้ โดยข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาจะช่วยในกระบวนการตัดสินใจและเพือ่ เป็นข้อมูล
ส�ำหรับการเตรียมคนให้พร้อมรับกับสถานการณ์อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงแนวคิดของ สมยศ ภวนานนท์ (2537) ได้ท�ำการวิจัยรูปแบบของการจัดการความ
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ปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern safety management) ว่าเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยและความสูญเสียอย่างเป็นระบบที่มีการก�ำหนดอย่างชัดเจน มีมาตรฐาน และระบบ
ประเมินวัดผลทีเ่ ชือ่ ถือได้โดยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ (1) แนวคิดการจัดการ (Management
concept) เป็นการน�ำแนวคิดและปรัชญาการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่มาใช้ในการ
ด�ำเนินงาน (2) การจัดระบบข้อมูล (Management information system) จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อ
การบริหารงานและผู้บริหารที่จะใช้ข้อมูลในการวางแผนงานก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจ
ข้อมูลที่เก็บข้อมูล (3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance standard) ระบบการบริหาร
งานความปลอดภัยสมัยใหม่ ให้ความส�ำคัญต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมหรืองานที่
ปฏิบตั จิ ะต้องมีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิ และ (4) ระบบการวัดและประเมินผล (Measurement and
evaluation system) ระบบนีม้ งุ่ เน้นมาตรฐานทีส่ ามารถวัดได้ใช้เป็นดัชนีชว้ี ดั ได้ ตรวจสอบและ
ประเมินผลได้วา่ กิจกรรมหรือโปรแกรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ผลตามมาตรฐานหรือต�ำ่ กว่ามาตรฐานและจะ
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานอย่างไร

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและก�ำหนดเป็นนโยบายสถานศึกษา
ปลอดภัยทีใ่ ห้ความส�ำคัญด้านปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยเพิม่ เติม โดยเฉพาะ
แนวทางการด�ำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยทั้ง 7 แนวทางที่ผู้วิจัยท�ำการวิจัย มีข้อเสนอแนะตาม
แนวทางดังนี้
1.1.1 สถานศึกษาควรก�ำหนดรูปแบบ วิธีการการสร้างความเข้าใจให้กับคณะครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ในการเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ตามนโยบายของรัฐ
1.1.2 สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท�ำงานสถานศึกษาปลอดภัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง
ของการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา
1.1.3 สถานศึกษาควรมีการส�ำรวจสภาพพื้นฐานและการด�ำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยให้
เป็นปัจจุบันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อน�ำมาเป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดหรือปรับปรุงพัฒนางาน
เดิมให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาปลอดภัยตามกรอบสถานศึกษาปลอดภัยของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น
1.1.4 สถานศึกษาควรจัดล�ำดับเป้าหมายและแผนงานการปฏิบัติกิจกรรม งานหรือโครงการ
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ในภาพรวมของการท�ำให้สถานศึกษา
1.1.5 สถานศึกษาควรจัดท�ำตารางแผนงานที่ระบุชัดเจนถึงเป้าหมาย วิธีการด�ำเนินการหรือ
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การด�ำเนินงานและติดตามผลในการ
เป็นสถานศึกษาปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.6 สถานศึกษาควรวางแผนงานการปฏิบตั งิ านด้านสถานศึกษาปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
PDCA ในการบริหารจัดการ
1.1.7 สถานศึกษาควรด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยเมื่อจบสิ้นปี
การศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนในปีต่อ ๆ ไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยในประเทศไทยให้มากขึ้น
โดยการเป็นการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ เพือ่ จะได้ผลการวิจยั
ที่มีคุณภาพมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านสถานศึกษาปลอดภัย ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มากขึ้น
2.3 ควรศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและสาเหตุของการด�ำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยที่ยังไม่
ประสบผลส�ำเร็จ
3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
3.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงทีเ่ กิดจากการปฏิบตั จิ ริง
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้ง 6 ด้าน มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุ ได้แก่
3.1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติและการป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
3.1.2 จัดท�ำโครงการวินยั การจราจรให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงแนวทางปฏิบตั กิ าร
เดินทางไป กลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3.1.3 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจให้กบั คณะครูและบุคลากรตลอดจนการ
ด�ำเนินงานเป็นทีม วางแผนการท�ำงานและด�ำเนินการติดตามประเมินผล การน�ำนักเรียนร่วมกิจกรรม
วันส�ำคัญต่าง ๆ และการน�ำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3.1.4 สถานศึกษาส�ำรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีอ่ าจจะก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุจากพืน้ ทีห่ รือสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาที่ไม่ปลอดภัย โดยด�ำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดการ
เตือนภัยที่จะเกิดจากอุบัติเหตุด้านสภาพแวดล้อมและจากอาคารเรียนอาคารประกอบ
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